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Gedachtenis  van  Jezus 

“Alles wat Hij doet is goed” 

 

 

Afscheid vieren aan de Tafel van de Heer 

Met alle heiligen, zondag 1 november 2020 

10.00 uur en 14.30 uur in De Open Hof te Alkmaar 

Afscheid van Tjitte Wever als predikant 
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GA OPEN!  Zegt Hij 

Jan Pieter Balder (Schrift) en Tjitte Wever (Tafel) leiden de 

dienst, waarin we onze blijvende verbinding vieren met Hem in 

brood en wijn. Mmv Pray Sing; Frans van Egmond; Band van de 

Open Hof. Beeld en geluid: team Kapelkerk 

• Welkom door de ambtsdrager van dienst. 

 

• De band speelt als voorbereiding op de dienst:           

Eén woord is genoeg van Sela   

 
Jezus, wij richten heel ons hart op U.   

Naar wie anders kunnen wij gaan? 

Help ons, wij zijn nergens zonder U. 

Wees bewogen, en raak ons aan. 

Zie ons hopen, hoor ons bidden,  

doe een wonder in ons midden, 

Jezus, éen woord is genoeg  2x 

…. Spreek Heer, uw woord is genoeg     

  Jezus, wij brengen elke last bij U;  
ons gebroken, kwetsbaar bestaan. 
Heel ons, herstel wie wacht op U.  
Wij zijn zwak, Heer. Raakt U ons aan. 
Zie ons hopen, hoor ons bidden… 
…..Spreek Heer, uw woord is genoeg 
 
Sterk ons aarzelend geloof, onze haperende hoop, 
Wij zien biddend naar U uit. 
Strek uw hand genezend uit.  2x 
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Zie ons hopen, zie ons bidden…. 
……Spreek, Heer, uw woord is genoeg… 2x 
 

• Stil gebed.  Daarna zeggen we samen: 

Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft,  

Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
en nooit loslaat wat zijn hand begon. 

• Tjitte en Nynke zingen:  muziek: Merla Watson 

Grace be to you and you 

and peace from God our Father 

and from our Lord Jesus Christ, 

grace and peace. Amen. ‘ 

 

• Openingsgebed   Jan Pieter Balder 

 

• Geloofsbelijdenis (staande:) 

 
Het Sjema Jisraeel - Deuteronomium 6:4-9   

 

Apostolische Geloofsbelijdenis   ELB 274b  

muziek: Yme G. Visser 

 

• Verootmoediging met NLB 400: 1-4   

 
Voordat ik kan ontvangen brood en wijn 

en delen in de maaltijd van de Heer, 

erken ik wat er donker is in mij  

– en leg dat neer. 



4 

 

Het woord van steun en troost dat ik niet sprak, 
de hand die ik in trots niet reiken kon, 
de vriendschap die in drukte onderging  
– ik leg het neer. 
 
Mijn blik, soms onverschillig afgewend, 
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd, 
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst 
– ik leg het neer. 
 
In deze kring ziet Christus zelf mij aan. 
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier, 
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt  
- wordt neergelegd. 
 

• Lukas 22:7,8,13-18  Aan het Pesachmaal met Jezus  

 

• Uitnodiging voor het Avondmaal 

 

• NLB 400:5 samen zeggen 

 
Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis, 

ik maak mij leeg en strek mijn handen uit 

naar U, naar alles wat u geven wilt  

- in brood en wijn. 
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- Stilte - 
  

• Dankzegging en voorbeden 

• Als slotlitanie   ELB 412 CR v Setten 
        
Refrein 1: Kom, Leeuw van Juda, o--- kom (4x) 
  
Eer aan het Lam dat zit op de troon.    
U bent de Koning en U heerst.    
Machtige God, verheerlijk uw Naam.   
Kom met uw kracht, o sterke God.  Refrein 1  
 
Refrein 2: Maranatha, ja Hij komt. (4x) 
 

Zegen 1 Thessalonicenzen 5: 24,25,28 met Frans van Egmond  

 

 

 


